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      Hej! 

Nu har vi klarat av mer än halva den här terminen också. Det är i stort sett en lugn och bra stämning på 

skolan i år, med bra arbetsro. Jag är så imponerad av hur eleverna leker med varandra på rasterna, ofta 

över åldersgränserna.  

Det kommer nu under närmaste veckorna genomföras muntliga nationella prov för åk 6. Under vecka 

46-48 genomförs också Läsprojektet, som ni får ut egen information om. 

Den 18/11 får vi en ny elev i klass 3, Simone, som har flyttat till Kövra från Vemdalen. 

Som jag har berättat tidigare så läser Petra en fortbildning till speciallärare. Det var meningen att hon 

skulle behålla engelskan för klass 4-6, men insåg att det blev för tufft att ha det i tillägg till studier på 

heltid. Så vi fick in Markus Larsson som vikarie på engelskan. Petra kommer att ta hand om nationella 

proven och hjälpa till med bedömningar.  Hon kommer också att behålla en del timmar 

specialundervisning, så att hon kan hjälpa elever som behöver extra stöd i både svenska och engelska. 

Vi har också efter lovet fått in en ny resurs i klass 4-6, Baba Adnan. Han kommer att jobba deltid, men 

finnas med under stor del av skoldagen. Vi har också lite nya vikarier, Emma Holm (som jobbade på 

fritids tidigare) och Josefine Lindgren som har jobbat både på fritids och i förskolan, samt Magdalena 

Burlin i köket som jag berättade om i förra månadsbrevet. Dessutom kommer Petra Englund, som är 

föräldraledig, tillbaka som timvikarie nu under hösten. 

Fritidshemmet deltog i en aktivitet för BRIS. De bakade och bjöd in till föräldrafika. Vi tackar alla som 

deltog och genom att fika hjälpte oss att samla in 2257 kr till BRIS. 

       

Detta händer framöver: 

Nationella prov muntliga för åk 6 

  - svenska v 46 

  - engelska v 47  

  - matte v 48 

Läsprojektet v 46-48 

12/11 Elevråd och  Matråd 

13/11 Möte med föräldraföreningen 

19/11 Författaren Anna Hansson, månadens 

föreläsare  

11/12  Luciakväll 18.30 

18/12  Julavslutning 

7/1  Studiedag för både skolans och fritidshemmets personal, fritids är alltså stängt den dagen 

 

 
               Hälsningar personalen på Kövra Byskola,  
                                                             genom Sonja      


